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 : صصقلا ِس لد

00 
 ةداوْرُط برح

 ةيدعور هع
 ٍوِبْرَح بوش يف بيست ةَحاف

 فلو ءعات الاب يرش دع

 عاف « زم
 رعاب كإ هتنالثلا تاهلآلا ُدَعَمو اهَدْحأَي نأ ُهَرَمَو املا ٍدَحأ ىلإ ةَحاّفتل
 .ةداورُط ّة هليل ٍرواجم ٍديعَب ناكم يف "شيعي سراي ىعالُي

 رِْإ دحر هني دش ا زوفتس نضع 0 سراب ىلع ناك
 نإ) : باجأف «اينمآ دالب َكْبَمَأ ةَحاَمتلا نِطْمَت نإذ :اريه تَلاق . 5
 ينس: تلانر نبأ َُوْحَت 2-5 قديس اي يوُشَر نيلواحت

 م لاتق 3 يف َرْوَملا لع ىتف

 أ اذإ» : وذ 0 سسك ور

 اليد ا

 يف قات ل ”نوكت ةَحافتلا

 عا أ اهكوان را ٍتْمَص يفو ٠ كَل ماعلا



 ءادغأ ىلإ نول

 نيم اهمسا ا ةرسأ هكالا ملاعلا يف قرا لَمْجا
 ةطررابنسإ ىلإ سراي ءاج م ذ .سوالنيم اهجوز عم ةطئرابسسإ يف "شيعت
 ىلع ”باشلا فيصل رن مَقَو نإ امو ؛ قيدَص لابقتنسا_سؤالنيم ُهَلبَتساَف
 هج ةزاَج رحيل تيرك ىلإ بهذ يدل سالني قزم حلا لا قود ء سراب تتاهف نيليه "بق تبدو ١ غو اهب "قلع ىَّتَح نيليه
 ل نإ ا سل ىّتَح راظنألا 38 اغ نإ

 سؤوالنيم داع
 ع فس

 هغلب نيح

 اًيلاط مه كلم « مايرب 0 هلَسَر ا 0 قيرغإلا كولُم

 ب عرش ضفَر اًمَلف « نيليه َعاجْرإ

 قطيرَخلا ف
 دَدَع .ماقْرألا

 داتعلاو لاجيرلاب 0 ل ا سلا د
 و دجلا . عُمَحَت  ناكم ظَحلت باتكلا ل يف ٌَموسُرملا
 0 رك يس ل نسا

 5 "كلو « يِقيرغإلا ٍلِجاَسلا ىلع ءانيم يف ور نوسواجأ 1

 ”يِقبرغإلا ٍرَكْسعُملا يف ناكو .راحتإلا ص اهَعَنَم 0 ٍواجتا 8 00

 ٌحايرلا بُهَت نأ ءاش اذإ هلا دن
 نا مث رْمَألا ًاىياب كِلْذ ُكِلَملا ّضَقَر

 ٍلَطَبلا « ليحآ ىلإ 1 هريس اهنأ اهاّيِإ اًمِهْوَم ٍرَكْسَعُملا 1 اهي

 ٌدِاولا اهي ف كسلا ٍِتَلَصَو الل ياكل انذع ترا 0

 . ةَداوْرط ىلإ نشسلا ل



 هه هد 2ك ل ا 1 3
 َنيَب ةكرعملا ترمتساو . مهِتنيدَم ٍراوُسأ ىتح َنييداورطلا قيرغإلا َرَحَد
 ل يذلا ءولويأ يروطسألا هلإلا ّماق ىَتَح مْويلا كلذ لاوط نْيقيرفلا

 5 م ريت# ا ل ) - و 3 2 8 4

 ني ساكورا لماع هناا كلذ أملا ةدَعاسُمب ”قيرغإلا بحي أن

 سبأ بحطضا ُدّنَأ مم ةداورط ىلع يِلْوَتسَي نأ نونخياجأ "عطني مل 0 انا 7 ند 0 50 26 2
 ةئيدملا يلاهأ ةَميرَع ”نكلو ٠ رتاوَتس "مَْي ُلواحُي لع . قير .

0 
 نيب ."فينَع ٌراجش ليخاو نوتمياجأ

 كلل كلك + ؟هفس يف اولا ولاعشإ يف اوعّرشو ٠ "مهرس ىلإ مهعادعأ
 .اًنكاس ُكلرَحُي ال ليخآو

 ىري نأ قطب مل © سلكورتاب ىعالي هل مح نبا ليخا عم ناك ساعع م07 2 مي يت عنب عفا 0 ل

 *نأ اكو . لاتقلا ةحاس ىلإ لبو ليخآ مو َراعّتساف ٠ نورِصَتي يدار



 (سقأ دلئقمب مِلَع اًملف « ونال بأ ةّبَحَم سلكورلاب بحي ليخآ ناك
 ةداورط لأ "بره .اًبَضَع | حاس ىلإ دعو ءروتكي نب
 «نارفلا لاح ُدَسْفَت روتكم نإ ىََح ؛ ليخآ ٍبَضَغ َرادْقِم اونيب امنْدِع
 مكرتم ترج اذكهو .رزبدملا ٍراوْسأ ير هي دا نقر نك كن

 رعي ىإ ويلحاك ني ةطَبرو دعو "ني حرج ةمطخ ليخآ اهف لق
 ارم ثالق راوسألا لوح وب فاطو ييَرَع

 ءاقل كلذ ىلَع ليعآ ”ققاوف وبا هج دريل ابل ماير "كِلَملا ءاج
 هج دينك ىدخإ يف عّضَو ٠ هِتِمْيَح مامأ اًريبك اًنازيم بَصَنو « دي

 دامو ل . عوجتملا دالاولا ىدل ام لك ىرخألا يفو « روتكم
 هلإلا نأ َرْيَغ .وَّجلا ذأ مايربل ليخآ َحَمَس ِناَّمِكلا تلداعَت نيحي
 بقع ىلإ َمهَس َدَدَس لاتقلا فيتا اًملَف ٠ ليخآ ىلع مهن ولوبأ يروطنألا
 . هلتقف ىنميلا هِمَدَق
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1 
 امتلا اهءاطغإ سراي َضْفَر نأ

 0 َنيِدَملا ىلَع ءاليتنمالا ”قيرغإلا

 ."نيِرِحْبُم ١ اورَماظَتو « ةَداوْرُط ٍراوْسَأ جراخ

1 

 ٍ : مهيأ اوُهَدَصُي سا حابَص تاك ةَداوُرُط نأ فاق
 توتال َريَق نيحو . اَمْحَض اييِشَح اًناصح لارسال ١ جراخ اوفو ”قيرغألا
 نأ راونأل نم ٍبِناَج ٍمْدَه ىلإ ا ةئيدَملا ىلإ ناصحلا لاخذإ

 نوُيداوْرطلا دّفتعاو .ٍناصجحلا ٍروُُمب َحَمْسَت نأ ني يأ تناك باول
 م ل ل قالا هللا ل يدار يف اوُنامْطاف اورّصتلا مهل

 ةباوُبأ ا ناصحلا فوج يف نوئبتحُملا دونْجلا جّرخو ٠ اقيرغإلا
 ءاستلا .اوقرتساو ٠ لاجتلا سَ اولتقو قيرغإلا دونُج عقدا بدم
 : اًيَضْفَص عاق اهوكرتو ةنيلَملا اورو. ٠ لافطألا
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 د يا ا

 د كتنأ ًقيرغإلا 00 ةمخض قرخّصب ماكحإ يف ُهلَعْدم

 0000 0 4 بق
 لوحت ةليحب سويسيدوأ ركف

 دال لإ دم نأ كبل انْ

 َ دكا ”مّطتقا .اهََُع كوت اًضَع اهعذج دانا ُمِمْرُب ودام
 ةاح مل ا َدادْرَيِل ٍراَدِ ُهَضْرَع هن 0 هَل َلَعِج اص

 قالمعلا َرَظَتْلاو

 و
 ةناكو سسوس ادّبو ء نإ

 ٍشينُملا بارشلا َنِم ليلق يف كَل لَم» : لاَثو قالئين
 « ةبيلحلا بري نأ رقالثملا داع نم ناكو 0؟ ميّتلا ءاشّعلا اذه َدْعَب
 . بارشلا هلاذ بّيَجُي نأ ةدارأ ُهْنِكل

 ناكو « مهْيَطَو ىلإ ةَدْوَعلا اولواح كار ةقيرغإلا قر 1 دْعَب

 ًاهءانثأ هجاو « ا ل تسلا ا هك 0

 رج لع ُةلاجرو ّوُه ورم زل .ةريثك رتارماعم

 نأ 'يردَحَأ رلاب يف َرْطْخَي انأ نود ٠ اوخّبطو اًران ديف اودَقْوَأ اَمْهَك ايف

 كسلا يرقلا كاملا

 ْحِصْقُي ل ةشلمسلا ل لاف 7 نشا ا 7

 ًكِحَض ه.دَحَأ ال يمسإ» : لاق لب

 ”كّلكآ 'نآ ؛ ُهَعَم اًفيطَل نوكأسو يعم اًهبطَل ناك َدَحُأ ال» :٠ لاقو ”قالئِلا
 «.نيرخآلا ىلع يأ ىتح
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 جرعَأو « لَحْدَملا نع هدصلا رشا رمقَد حابّصلا دْنِع . عيطقلا

 .ةلاجرو سويسيدوأ جر فارخلا ءعّمو . هقارخ لا 3 نسر ُهلاجرو ا 007 باتا اك

 د عيسف قالمعلا نْيَع يف هورَرَغ ل ٍءرمخا حرا يف

 اعلا عرْهَف 1 َهَدْجَنلا | ةدْجْنلا» : قالُمِعلا حاصو

 0 07 ىرخأ ركارمافعل سويس وأ ضرع

 ٌمّلاع َر َرازو « ِةَماَوُذ يف َقّرَْي

 ل ل رح يذلا نيرا كلا حبش ىقتلا ْثْبَح

 دف هلت
 1 قرم يف َداكو ا 0 لبا

 ا م ه2 2 2 5
 001 اوداع كِلذ اوعِمَّس املف «ينيع اقف َّدَحاأ ال» : سوميفيلوب حَرَّصف . ىرج اَّمَع

 يك را او ل كلل ا فارسا در نس



 رسل هك هال ةباّشلا بقه .« دحر 2 و

 . اهّنلَتقو « اهّريِصَم ُفِرعَت "تنتاك ل ادا لإ اتَجَرَح ّمُث

 كك .

 | ىلَع ِمَبيِحَع َةَردَقِب تتاكو « ةَداوُرط ْنِم ُهَعَم نونمِماجأ اهب 0050-52 0-52 م 3 8 5 0 م



 اًيرات ٌرْعَشلا ْحِبْضُي اَمَدْنِع

 م بح "نع رابخألا لُج ناك 187١ ماع َلْبَ
 : ناَثلا الإ َّرتَكلا صّصِقلا كلي نم قي 0 ٍٍصّصِق نم قيرْغإلا
 امزح يوزتو ٠ تيب 1٠٠٠١ ىلاوَح نيم ةَفْلرم ةَديصق مو « ةدايلإلا
 كر « ربا ٍرابعأ ني

 0 ةلاوَط سوئسدوأ ماه فيك
 ماتم ل رلوصم يف .عوبْطَم رباتك يف ا
 1 اج وه سن أ
 لودي مك يانويلا نمل نأ يِه ةّميقحلا ّنِكل .ءِفيلأت نم مك لا

 01 0 دأب الا ةسارد ني ِرَمَس ةئاور هاو لب هبحاص 2 ا 2 6 عا
 0 : 1 رلاكشأب كل ةَداوُرط 0 0

 « سوريموه وهو نايل 1 أ الإ 0 ءارعش 0 « ةفلتخم

 . نوتغملاو ارعشلا اهلئاس ذحأ َدَمَتْعُم ةياور يف :

 . نمر َدَْب الإ انّوَدت مل سويموه ةّياور
 كرملا ظَنْحَي نأ ٍبْعَّصلا َنِم ا . 3

 ةدايلالا نأ :هن راكد اذإ كلذ روَصَت لكس 5 دف 2
 ؛ ةليوُطلا تارابعلا ن 8 اهطقح وسي دئاصقلو «ةئاصق ١

 17 كير ةميصتلا انتحَي كي ل يتم اذأو «ةلكلم يل ىّتَعت دئاصقلا ّنأو
 لمحو رتاملك ني ةزهاج "بلوق الوسم اهو ره انف اهلي ناك

0 
 .ةتديصق اهني

 ا



 !ب52 "نع دئاصقلا ىلإ مهروصُت يف َنوُعُي رَمألاو ُكولُملا ناك 0 5 نع 10 8
 كولُملا ْدَحُأ موقَي سوييدوأ تارّماغُم ىدحإ يف . ةداوزط 0 1 356 5 "0

50 
 نإ هت

 لَماَعُيو ةعاقلا ىلإ ىمطأ نَعُم

 ها ا
 ل روصُ 3 نوفِرَتْحُم 0

 ا ىلا هرب ارق ام:

 ذي

 سانأ "رع ةثدحتت انك ا 09

 يل رح نأ ١-0 ةقلاعلا درجت ا هل دل ل ا

 تم هوك مظْعَأ لاطْألا ودْبَي كِلدَك . َدَرحلا را 5 وطْنسألا
 ةكطتل اه يدع يف .ناغلابت امُهاَتْلِك ناتديصَقلاَ « رشا هر حمس

 تاليتسالا ناك اذإف .نيَاو 0 ُهُكِردُي ىوري اه نإ َكِلذَك . ثاسنإلا

 دعب الإ ناتديصقلا رو ل .م.ق ١18 ماع يق َِ كك ةاوزط س

 كف فروخ ام نابت نأ كب يكف - نسلا رش

 7 ل اميدكلو « ناعئار ناديصق ميلا ءالثلا دي دق ماها 5-5 5 اس ل 02 3
 .ىرخأ ةلدا انزوعت اذلو .ةيقيقحلا برحلا نع ادب * 2 لا م



 مه
 هراخلا نس ةلدا

 يي

 َةَداوْرَط ْفِشَتْكُمم «راثآلا مِلاع :نامْيَلُش كيزنياه

 ةدلاو ُهَل ىكح وِرْعِص ينف + ىرخأ ل سا 5

 0 لال نك رع قيرغإلا را ا

 ةيداحلا َّسش اًحابَص ةّسماخلا َنِم م لاق 00 ف 0 لِمَع

 نامي ناك اًميفو « ص 1 ناكّدلا لحم ِءاسَم تاذو .

 سوريموه ٍرثش ني تيب ةنِم ىلاوح ناحّصلا ىقْلا و ِتاَبلَط يبل 0

 اب بجعأ ُهَنِكل «عِمَس اًمِم ًةَدحاو ملك هَّصلا مّهْفَي
 اناحّطلا داعأف  تايثألا ةياور ديعُي 1 3 : 00 مق
 ركام ثالث كلذ

 كرت ًايحو ٠
 بيرقت .

 ٍتاطالّبب اهناعر "كيطف دقو « ضنألا يف هيثم نيرختلل ا رار

 ناَمْثا فرُغلا ىدحإ يف ناكو .ةقر م 1

 عَرْشو نيعيزألاو ةَسِداّسلا يف َدَعاقَتو « ةريبك ةورث ىتجو ناَمْيلْس ربك
 انآ دقْتحا ٍدَقَل .اًطيسَي هِلْتِف يف بحرب ام تاكو دوا 0 يلا يف

 يل ل 0 ةسيدرألاب هدالإلا ىف 1 0 00
 كذب انآ دلع ناك مرش كرار - لكي انتقم ةدارزط ترخ نأ لعد

 ا ةيبع الاتخأ رج هنأ الإ هات

 ةوحملاو . ةداوْرُط َعِقْوَم َدَجَو كِلانُْ 0 هير ٍلِجاَس برق كِلْزاَصِح
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 الملا نأ نددت ذإ ناهيك يا نير مالا راثآلا اَمْلُع فلاحي

 . قيرغإلا اهّمَجاه يّ ضم - ُريِمَتلا ّمَص نإ - ةَعباسلا

 0 3 ٠٠١ ىلاوَح مَقَو لان اهمدَه ْدََف ةّسِداّسلا ُةئيدَملا ام

 00 نكي مل نإ ل 0 لا

 أنه دْمَب يأ) .م .ق 1١188 ماع "ترْمُح ةداوُرُط ةيدَم نأ نونظَي قي رغإلا

 سلا ةَئيِدَملا ٍراثآ يف ْرْْمُب 'مل َكِلذَك

 رانا ءوئانوبلا نم ىتأ نوكي ذأ لَسَحي طق ددحاو رقم سأت ىل ع الإ

 ناس كا رتلاوسا دع ترمسا برا 3 لْوقلا لَعْجَي

 00 ىلإ فلا ليد هل سل كل ع تقرأ يملا ىذه ذإ 0

 ايان لقال 0 يِزحَت ”تاباتك ةلانُم كالا :

 ٍ 0 0 او َّيَمَّدلا ةحاّقلا ٍ

 ةئانويلا يف ةَريثك عقاوم اورّمَحف .ناَمْيَلَس ُهَأدَب ام نورخآ الع َلَمْكَأ

 .الُجو اكاثإو سولببو انيثأو « ةّيطو « سنيريت يف ةّصاخو « اهّلْوَح اميفو

 ان تالا نما نسا « َةَميَظَع ةَراضَح ىلع دهاوش ءاَلعلا َدَجَوو

 .نيسيام يف 'تدجُو ةراضحلا كلي ماعم ىهْزأ

 اهدهاشُت ١ 3

0 5 



 را
 ؛ َةَمْحَض َيِرَجَح سك تأ 0 يول ِتلِمْج دقو . نيس اروع

 د كا اهلو 0 يواسُي اهُضْرَع داكيو ها 4
 ا وا قرد قرص

>52 
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 ا | ذإ 0 00107 دقأ (ب) م 0 ا

 نام نِإف اذل .م .ق رس ىلإ مجاي (أ) قربقملا يف مم نأ

 ُهَنَأ قيرغإلا ُدِقَتحَي يذلا 0 اًعانق دَهاش هنأ دفنا امدنِع أطخأ

 .م.ق 14“ ماع يح تاك

 لِيغاد يهو « ناَمْيَلْس اهقشتكا 8 مقر) 4 ةطيوحشلاف 5

 َ وله َّنْسِض 'تدجُو دقو ل وِبْرقلاب ٍراوسألا
 مع

 اهلاَسي مْ انو اهني.« ةيبَك دو ايف ٠ « ةيلوط روق هس ةَرجَحلا

11 
 7 ةييهَد م نق نك

 (راسيلا ىلإ « قْوَق) روطنست كِلملا
 (نمّيلا ىلإ ءقْوَق) نب

 2 دوسألا ةَباوب جراخ ارم لف لعب ىلع عَن ء(6ك مقر) (ب) ملا (اتخت» عّضرم يزور ٌرَجْنَخ

«8. 



 و "ترمَتْسا يقلاكر ةّيلوط ب
 عا كلم 0 ثدحتما دقن 1 كا |15 اع ىتحا رئانوبلا

 ِر 1 دولا | الث ظحالت ةلباقملا ةَروُصلا ىلإ ظنا .ةّيقلا ةحرضألا ملساب ع را

 يف ٍصاخشألا ٍنْقَد َةداع نأ عمو

 , مطلمإلا ىَمَسُي ىَتسُي قيم لعدم تاذ ِرْبَقلا عرفو 37

 0 يو ةعيماو ةَقَوَجُم ةَرْجُح ٍلَحْدَملا ءاروو "٠.

 ىلع ىو .لكلا بناج نم ًةداع يلا روق ةَراجح ُمَطْقُي

 تيرا املك ٍضْنَب ني اهُضَْب :راجحلا "كيمادُم ُبرتقَيو « ميلا رخاوكألا

 اهشيرات عج رولا وه نم عسي ىلع نيسيام يف مو . رجلا مِن
2 00 

 يق روق ىلع ري َكيدَك 5 هاا ل ا

 اني 8# ا فلا سنا يف سوير ةئيزتخ روبقلا "كلِ ٌعَوْرَأ
 هم

 ١ ةلثك نيو . فشلا لح ضزألا نم و رسل لك قراججلا َّنِم

 هك اتفرلم اقل اطل 1٠١ نياك بابل قف

 و
 5027 ينور اوناك اناس «رارج ٍق ملاذ نرعش

 0 ماظِع نومرتحي اونوكي َ ل
5 

 رثصلا حور نركت مظَعلا ٍنَع ُمْحّلل ور يح نا نو ارناك رتل

 ًانناك اًنايحَأو «رْبَقلا رطسَو نم ُهَلبَق نفد رخأ ماظِع اودَعْبَأ ريدَج صْخَش ١ ةدسع تقراق 4 ل

 0 انا



 سوليب يف رْضَقلا ًاططخُم

 "يِكلملا ٌرْصَقلا

 رِئاَزلا ىلع كد .ةهلوخد 0 اًناكم ٌدِصَقلا نكي لو اكايدوألا اهدعت يتلا سوليب يف ةَابِص سيلا روصقلا ٍلَضْنَأ ىلع َرِب

 "بلطي اق ثْيَح فوشكم ٍنْحَص ىلإ لدي 'مُث أ) طم َدْنِع سراحب
 (بر ةطفثلا دعو ."بارش وْ مدَقْبو «راظتإلا قرع يف ثْكْسي نأ د
 لابقينسا ”كللملا َرّرَق اذإف .ٍبارّشلا سوؤك ْنِم ”تائي هيف تدجُو اَنرْخُ

 دنع اَمِهِدَحُأ « ٍساّرُحلا نب نيطاهس نيب اًرام رمَظْعَألا ِوَْبا ىلإ ديننا ورئا
 . (ه) مَظْعَألا ٍرْهَبلا ىلإ يدّوملا (د) لَحْدَملا َدْنِع ٍرعآلاه (ج) دقاوُرل

 سور ه8
 رمي نا

 اَجِح ني ارجو «٠ ارب ١ ىلع
 ١ ٍريواصتلاب لجخادلا نِم اهنم

 ُمَقَب يِيِبِتَزلا ُهَلَحْدَم تادَجَو ٍرْطَقلا ةطيرخ ىلإ ترَظَت اذإو . ِنْيقباط

 .دفرشلا كرك دلل

 مو 4



 راس ةَعبْرَأ 0 0

 ناخد هم 0 ُي 0

 اذ



 ةباتكلا رلاكشأ نم ا كك نأ ٠ لحل لإ امس دف دق كلذ "نِكل

 امَدْنِع وعم ماع نجيلُب لراك َرثع ْدَقَل . ةيسْياملا .عقاوملا يف هيلع ري

 كلذ َلْبقم ."يِلاَصْلَص حْوَل ٠٠٠١ ىلَع « سولبب ٍرْضَق يف ٍِتاِئِْفَحب ماق

 سسوتك را نم ٌرثكأ ىلع زئافيإ رثذآ رسل ٌرثع قدْ

 ةباتكلاو ةءارقلا

 ب الو لئاسم 0 ةلولُملا ذا

 يف هيو داع ”لاحو * ينم ف زيورخ ةلاح تناك كيذكو « ابتك

 ةلاسر دلرشلا دعا نإ
 ردا قسرا لاح يكل

 م َكِلَذَك .ُبُْتْكَي

 00 ا مم .اق ل٠6 ماع ىلاوَح

 . قيرغالا دالب يف 0 اياَقب

 نايل



 اف
 ام تطل اذإو . اهزومُي كف ٌدَحَأ 0 ل جاولألا و تقلا اَمَدْنِع

 موس نم جيم رحاولألا ىلَع ةباتكلا نإ .بّبسلا َتْفَرَع ناقل َةَيْمَألا ىلإ

 ”نكلو 2 حاولألا زومُر لحل ماع َنيسْمح لاوط اودَجو ءاَلْعلا َدَّهَج ْدَقَل

 قطاف كوم كلي اهي "تيك يلا وللا هرم نم 0008
 يِلاَم رطيساوأ يف « ايزورِْإ ٍناَكْس ُدَمُل يأ ٠ ةّيكسورتإلا اهّنأ ٌمُهْنَظْن
 نك ل رمل رنرقلا ىَّتَح .م .ق نِماَثلا ْنْرَقلا َنِم « ايلاطيإ

 دل ا د يع ع 0 ا ةّيكسورتإلا ة دّعْللا وم

 رْغإ اناك روطْستو نونُِماجَأ نأ اودّقتْعاو ,سياخلا قل يف اوشاع

 رد

070 5 
 ٠ ىرخلا زومرو عادعاو

 كلو اصصق ذأ دئاصق نأ ابك ا

 .روصُفلا 5 رومألا غي ٍيفيرْضَتب

 : تالجِس الإ ىلا ب

 الغ تاذ ءايْشأِب مئاوق ّيِه

 لكيام ةيزيلكنإلا يركا ندم“ كف نتل 0 00
0 

 رداصحح موسُر .ءراسيلا ىلإ نيملا نم ءرحِوّللا اذه .يف يبت نأ ميطتست

 . ليوَط ءادرو بك رمو

 ل هي ا
 ايرطب زومرلا لح دق سيرتنق نا ءالعلا مظعم دقتعيو

 يف ءاج مَع َةَفَتْخُم ةّروص انيطْمُت حاولألا نم اهيل انلّصَح يتلا تامولْملا
 .قّسيدوألاو ةّدايلإلا

2 
 اًدَدَع ٌرثكأ ز :ومر لع ٍيوَتْحَي هنأ رجوللا اذه زومُر ُلَح َكِيَلَع ْبْعْصَي عصي

 0 ىلاوَح نع اَنْريْخُي ل هال دك لاو

 ذل 4



 : نوقفارُملاو لولُملا

 : مهو مالبلا كلي يف َهّيمَهَأ سائلا َربكأ حاولألا ٌركذت - ا

 . كِلَملا ؛نكاولا ١

 , يحلل ماعلا ٌدئاقلا َرُه نوكُي دقو . بعشلا ٌدئاق : ساطيجاوللا .
.0 0 5 

 . ماقملا وعيفَر نوفظوم مهنا ودْبيو : ياطسلطلا ."

 ااا استلا كلو شو «روتلا دقات ذأ .ءةيبرتلا يطول ١
 , تابَكْرَملا َنوبَكْرَيو ةّصاخ ارب نوسيليو 'مُهُديبَع ْمُهَل ٠ ىطنسؤلا

 . كلملا يراشَتسُم ضي « ىروشلا ُسِلْجَم : ايسوريكلا .ه
 0 شياو را نكت ناك شولبب ةعطاقم نأ اضن هلك 00 7 3 هيع موج

 .هل ٌدِعاسو ٌمِكاح ٍةَعَطاَُم "كلر ٠ ةتطاقم

0 

000 
 : نيبارقلاو ةّملآلا

 ْمُهَدِبَع نيذلا َنيِيروطْسألا ةَهِلآلا نم اًريبك اَدَدَع حاولألا ٌركذت هس ا ا ألا ديلالا ا 2 تدع ألا شنت
 اع ا ل

 + سويز « نوديسوب «ولوبأ ء سرآ « ةّئيأ : مُهْنِمو « نورخاتملا قيرغإلا

 . سوُيستويد 2 سُطناَفِج « سيمطرأ « اريه

 ا ا
 نوتيرلاو نيحطلاو ريعشلا َنيِيِروطسالا

 .رعاملاو ”سويشلاو ٌجاعّتلاو ”شابكلاو



02000 
 7 حاولالا انل مدقت

 : اوناك



 يف نولَمعَي َنيِداّدَحلا َنِم

 نوُحِرَم ماَكُح ل

 برَأل فَرْصُي يلا رثوربلا را د ًطباض ٌرامّدلاو بّرَحلا
 لالا يف كيرالا 5 دعاس اعرب دي رجورلألا ل

 لع وجم لع مَع الجر 00 را دل 3 ولا 2-0 عب ْنَرْخُم 'تّئاك اهل لتس ُلَجْست ”تالَجَملا تاكو . تابَكْرمْلِ
 انو رتكأ سسوتك يف "يككملا ٍرْطَقلا يف ناك قو .تاَبكَْملا لاب

 ةعاطيتساب ناك اذهلو احتل جف 0

 أ سولي لل :

 َنيِدّلا ٍساّرُحلا» ٌرْكِذ اهِدَحَأ يف 1 ذإ - ٌُرّبدت

 للرطو ٠ ليلا نأ ىرخأ حاول انقرعيو .(ةّيِحاَسلا "قِطانَملا ةنوسرْحَي
 ِرَدَع َدَحَألا كِملا عابتأ ناو « تاعاطق ل لل

 : مَلو .ووادتما لع َنيعُرَوُم اوناك مدت

 ا

 موجهلا 0 .ٍرْضَقلا 7 اًديعَب "اول لاجل 3 اًديِبَع

 أ يتلا َرانلا اس ل ا

 هدم روثدلا نب اهاّسو ٠ َةَبالَص اهَحَنم احط ةَيِلصْلّصلا حاولألا تخبط
 .وس الا ةئالئ ىلع بو
 ”ةرطبّسلا

 ناك ام ىدَم ّرْه ”حاولألا ُرهْظُم ام عَنْمأ لعل
 د يلا فارخلا بفوص ٌرادّْقِم ناك د ِهِتْكَلْمَم يف يِرْجَب ام

 وأ ىلَع لبسي ٠ ءاهف ءاسنلا ىلع ُْنِم عيوب ام ٌرادَقِم وأ « سطسياف سا هه دع هع
 سولبب يف "كلما ناكو .ملك ١ اهل ُدْعَت يتلا سسونك يف "يِلاَصْلَص

5 



 د ءدافاذد ةدقإ

 *ءكَتف عراثآلا مّلِع َةَلِدأ يف ءاج ام ديوت ىحاونلا ضعب نم يه :الوا 00 000000 1 0 حاولالاو رغشلاو راثالا ملع : رومأ ةثالك يدّوَتف صصقلاو ريطاسألا َنِم ةلدألا ام 1 0 122 1- 200000 3 /
 هددت اهّنأل « َةَعْفَرلو ةّرعلاب اًضْيَأ ريطاسألا يحوتو .اًلوقْحم اًرْمُأ « سولي 7 يماع نيب قيرغالا دالب يف رضحتلا 0 2 2 اة ل ا رل دس ها ما 35 كير 6 َكِلُم ناك روطسن ناو «نيسيام َكِلَم ناك نونمماجا نآب رلؤقلا نِم 0 3 0 0 0 ل ا ىلَع كان ناك ُدْنَأ يبث ٍراثآلا مْلِع نم ةدَمَحّملا هللا َّنِإ

 يحارلاو فرشلا عر (ءامأو كرم نع 7 5 ل ل

 نم رعفا رعود
 ّنِم دَّدَع نم برقلاب نوشيعي _عَمَجُملا اذه نكس َناكو .م.ق ١٠٠٠و

 .اهِرْيَغو ةطزابنمإو انيثأو الجو سنبريتو ةبيطو نيسبام يف « اهّلْوَح وأ ,عالقلا
 كِلَم ودْيَي اميف محو « ءارَمألاو لولا اهنكسي روصق عالقلا ينو

 اكو « لاتقلاو ٌةيدنْجلا يف َنولَمْمَي بششلا ٌدارثأ ناكو .نيسئام

 يرحل اًميرات امُهْنِم َرثْكأ ْمِهِتافُرَصَتو رلاطبألا كول َلْوَح ٌمالْخَأ راد راك مكررا درا ديت 2 يف مشل 4 ا ملل 2 0-1 . 5 9 امُهف « لالا عْنُض نِم اك مَع امهتاذ ىف ناتديصقلا ْلدَت : ادا ًانود- نوّبنيسْيملا ناكو .مهِدالب جراخ رك ”تاقالغ ْمُهَلو «سّسَحلاو
48 



 اع 10 ١
 انتجافت يهف : عقاولا ىلإ انئيمُت رْضقلا . حرأأ نر ةدالا نأ

 يي د خيراتو « سوليبو سسونك يف خاونألا رسدجُو الر
8 
 : نيرماي

 ىلإ مِجْرتَف سسونك يف حاولألا ام « .م.ق 11٠١ ىلإ عِجْرَي سوليب

 اومِدَق اسّيُر نييتيسملما أب يحوُ « هيو ةأجافُم كلي . م. ق ١40٠ ىلاوَح

 . ةييمونياملا ةّراضحلا ىلع اًولوَْساو « تيرُك ىلإ .م. ق 0 ٍِق

 - لامتحالا ِهْجَو لع 0 يف ماَكُحلا تاك 0 كلذ َدْنُم

 1 هد
 ّدَصُي ْنَأ ء ا هت اهي و. مل زي

 نذل قلقا ش را ا ا ا ا 1
 أن هن الإ اللا ٍنالَجَعِب نوْيو وصلا ًفورجاتُي اوناك

 9 كر دَقف 2 فيعض

 تيرا 1 يف و ةميظعلا هةح ةئيلْسلا ل 1 يريلكتإلا

 0 ينل سقت يلو َوُه كِلذو ؛ نانيد اجر ًنوبراحُي ةدونجو ّس

 يضارألا لولا ةرَرطم 0 را 00 يمالألا د نيف



 هام ل 15 ا
 ا
 هلل قفاه ءال اق نق ب تافآو هللا

 م
 .47 ؟ نييمطرأ
 40 ءلو ءكل عد هم :رلوبأ

 .41 : ةغللا « ةّيكسورتإلا
 :ايرورتإ 4١.

 15 : اكاثإ
 هل

 كا

2000 
2 

 2448 17 : ةطرابسإ
 268 عدلا : (يبقلا لخدم) مطسإ
 .49 م 7١-80( :راعقأ
 #24 117 : يحاضأ
 #21" ءلكك ف ءهعال هك: قيرغإلا
 اا ا

 هلل ل ل سل نضل
 ءال عه 04 : تيدورفأ
 41 40 رو ةءابقلألا
 ءاسو اسوء :لاصلّصلا حاول

 هلل ل لل
 لل يل يل ا دل
0 

 فن نقال اقل "و و : ةّسيدوألا
 قالا كلك لف الل ع0: سويسدوأ

 ل ل

 للا

0 

 21١ 4 م : سطور
 ل" ءال له ,4 : سراب

 ىلا علك ءم غال اك 4 : ةداورط
 الو ا 66
 كم وقال طال نرسل رست
 .437 : (رابكلا نوفظوملا) ياطسلطلا 0 ا

1 4 6 

 وسمو ملكك 10

 ل
 انضر لا اا

 2/45 سو ةرعه ا علك: سولو

 ا 0 ١
 0 ا 2-0

 41١. : لكيام 2735 218 ءه 4 : ةّييهذلا ةحافتلا

 1 هلل ناضل نا 0

 1" :الج

 2 ل ا ل ل

 ل ا
 .38 ؛ 74 : كلراصح
 2335 1037 ء 11 : ةداورط ناصح
 417 : ةموكحلا

 .16 0128 : ممصتلا
 2328 : نارصق
 ,"1 :٠# تايوتحلا
 از 3و : ططخللا
 .1 : ةّيمظع لكايه

 .ل19 218 :اردتساك
 ءالو عال :تيرك

461 

 و دام ةاسمياك
 .38 : مايرب كلما زونك
 ل ١# :نيسيام زوتك
 .ه) عقال 245 644 618 :سسوتك
 .47 : (ىروشلا سلحب) ايسوريكلا
 47 : (دئاقلا) ساطيجاوألا

 عقال اقك علك

 علال ىف كال كك عال :نيسيام
 44 قم "و لو

 0 كرر ا

0 6 

 412 : (نرعباتلا) ياطوقحلا
 ء1)١ عل هو :زوتكم
 214 61١ : سوريموه
 رما# ءا"» 8١# : ةّيمظع لكابه



 ةّيحيراتلا ةَللسلا

 كوك ناطْبقلا ١١ كّراد تاج

 سنِقتَس سيول تزيور ٠١ ولوي وكزام
 : ىرْيكلا تاراضحلا 1 توكتس ”نيباكلا

 702 كلا تاراغحلا ١؟ نويلوبان

 : ىرْبُكلا "تاراضحلا ٠١ ةَميدقلا ٌرْضِمو ارتابويلك

 : ىرّبكلا ”تاراضحلا ٠١ رثكيد رازاشت
 : ىرْبُكلا "تاراضتللا ٠١ ند

 : ىربكلا ”تازاضحلا 8 ريكألا ردْنكْسإلا

 : ىرثكلا تاراضحلا 9 7

 : ىربكلا تاراضحلا :١

 5عرام5 561 ةءوطأع

 امناولأ لوانتت اًباتك "0 . نمرثكتا نآلا ةّملاطملا بنتك ةلساس ف
 :نم اهب صاخلا نابل ابلبطا . راّمعألا لت بسنت تاَكوضَوْلا نم

 توري حلّصلاضاّيير ةعاّس - نانشإ ةبتككم


